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NGÀY HIỀN MẪU (Mother ' Day). 08 - 5/2022
Hàng năm cứ đến ngày Chủ Nhật thứ hai của tháng 5 ,theo truyền thống của Mỹ và đa số
các quốc gia trên thế giới,người ta lại tổ chức ngày Hiền Mẫu ( Mother ' Day ) để tôn vinh
các bà Mẹ .
Đặc biệt là các bà mẹ Việt Nam vì tình mẫu tử vẫn là một tình cảm thiêng liêng , diệu vợi , thâm
sâu và cao đẹp nhất !Trong kho tàng văn chương ,tình mẫu tử là một nguồn cảm hứng vô biên,
bất tận.. .

Dân gian Việt nam có câu : " Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra . - Lòng Mẹ bao la
như biển Thái bình. - Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ ..."Và trong văn- thơ
- nhạc , các văn nhân - thi sĩ - nhạc sĩ đã dành hết tình cảm thương yêu chân thành của
mình với những lời cầu chúc tốt đẹp nhất cho Mẹ nhân ngày Hiền Mẫu như được trích dẫn
dưới đây :

- " Mẹ ! Cầu mong Mẹ luôn bình an,mạnh khỏe,cho con được có Mẹ trong cuộc đời,để mỗi bước
đường con đi có Mẹ dõi theo ...Mẹ nhé " !
- "Cảm ơn Mẹ đã sinh ra con và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành.Cảm ơn Mẹ về
những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng Mẹ còng xuống ,đôi mắt mẹ thâm quầng vì những
đêm không ngủ ,về những nỗi buồn lo mà Mẹ đã từng âm thầm chịu đựng suốt bao nhiêu năm
qua ..Con chúc Mẹ của con luôn vui khỏe . Con của Mẹ ! "
- " Hẳn Mẹ sẽ bất ngờ khi Mẹ nhận được món quà này của con .Mẹ à ! Con chưa từng nói con
yêu Mẹ ; nhưng trong sâu thẳm đáy lòng ,con luôn thương yêu , biết ơn và coi Mẹ là động lực
sống của con. "
- " Mẹ ! Mẹ là dòng suối dịu hiền .Mẹ ! Mẹ là bài hát thần tiên,là bóng mát trên cao , là mắt
sáng trăng sao ,là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối ...Mẹ là điều tốt đẹp nhất con có .Ngày của Mẹ
,con chúc Mẹ luôn vui khỏe .Con yêu Mẹ ."
- " Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào - Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau , là tiếng dế đêm thâu , là nắng
ấm nương dâu , là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời "...Mẹ , đối với con Mẹ là cả một bầu trời !
- " Mẹ thân yêu ! Suốt đời con mang một món nợ không bao giờ trả được đối với Mẹ .Con yêu
Mẹ nhưng chưa bao giờ con cảm thấy tình yêu của con dạt dào lai láng được như tình yêu của
Mẹ dành cho con ! Người xưa nói Một Mẹ nuôi được mười con Nhưng mười con không nuôi được
một Mẹ ! Mẹ tha thứ cho con nhé ! "
- Mẹ Ơi !" Chắt chiu cùng năm tháng - Mẹ tần tảo ngược xuôi - Nuôi con ngày khôn lớn Mỗi đứa một phương trời - Nay tuổi già vóc hạc - Thui thủi bóng vào ra - Muộn phiền vai
Mẹ gánh - Liêu xiêu buổi chiều tà " !
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Nhân ngày Hiền Mẫu hôm nay . Một lần nữa chúng ta xin cám ơn Thượng Đế đã ban cho
nhân loại một người Mẹ .Xin được tôn vinh những tấm lòng nhân ái ,cao đẹp và sức chịu
đựng ,nhẫn nại vô biên của người phụ nữ Việt Nam .Xin được ghi xuống đây lòng tri ân
sâu xa muôn đời đối với những bà Mẹ Việt Nam và tất cả các Bà Mẹ trên thế giới !
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